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Chełmno, dnia 08.01.2021 r.

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania przetargowego na: Roboty budowlane związane z realizacją
w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniach
18.12.2020r. - 04.01.2021r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania
dotyczące:
Ad. „A”
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dysponuje "kosztorysami ślepymi" lub "przedmiarami"
w wersji edytowalnej dotyczącej w/w inwestycji? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.
Ad. „B”
Pytanie nr 1: Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemiczny mamy problem
z uzyskaniem wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych w wersji papierowej. Czy
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wadium w formie gwarancji w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta. Jeżeli
Zamawiający dopuszcza taką formę złożenia wadium to prosimy o podanie na jaki adres
e-mail należy przesłać dokument wniesienia wadium.
na które Zamawiający udziela się następujących odpowiedzi:
Ad. „A”
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót. Przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie technologii
oczyszczalni ścieków. Wobec braku przedmiaru robót Wykonawca w celu skalkulowania
kosztów robót podda szczegółowej analizie dokumentację budowlano-wykonawczą,
co pozwoli na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości czy niejasności w niej zawartych na
etapie sporządzania oferty. Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga od
Wykonawców złożenia kosztorysu ofertowego.
Ad. „B”
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wadium
w formie gwarancji w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym gwaranta. W przypadku korzystania z tej formy, Wykonawca winien
przesłać rzeczony dokument w wyznaczonym terminie składnia ofert na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego tj. ti@chelmno.pl
Udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania
ofert.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta Chełmna
Artur Mikiewicz
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